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 لخالصةا
 

 والكحوليية  المائيية  هيي  المستخلصات من أنواع ثالثة تحضير في .Rosa damascena L الجوري ورد بتالت البحث هذا في خدمتاست       
 الحميرا   تحيت  االشيعة  مطياف جهاز استخدام عن فضاًل الكيميائية الكشوفات من مجموعة المحضرة المستخلصات على أجريت. الطيار والزيت
 والتربينيات  والفالفونوييدات  والصيابونينات  والقلوييدات  اليدباييات ) الفعالية  المركبات وجود الى النتائج اشارت. افيه الفعالة المواقع لتحديد

 عشير  ألحيد  المستخلصات لهذه ميكروبية الضد الفعالية اختبرت كما الجوري، ورد من المحضرة المستخلصات في( الطيار والزيت والستيرويدات
 نتيائج  أثبتيت  والحيرو،،  الجروح أخماج من المعزولة( الفطريات من انواع واربعة البكتريا من أنواع سبعة ملتش) المجهرية االحيا  من نوعًا

 MICاليي  هما المائي المستخلص من مل/ملغم250و  100 التركيزين أن 0.05 إحتمالية مستوى عند L.S.D اختبار بأستخدام االحصائي التحليل
 250 و 50 التركييزان  عيد  فيميا  ،Candida  albicans  و Escherechia coli و mirabilis  Proteus مين  لكل التوالي على MBC و

 و Burkhorderia mallei و Staphylococcus  aureus مين  لكيل  التيوالي  عليى  MBC و MIC هما المائي المستخلص من مل/ملغم
Candida tropicalis، يخص فيما اما Proteus vulgaris و Epidermophyton  floccosum مثبطياً  ميل /ملغيم  125 التركييز  كان فقد 

  Pseudomonas مين  كيل  على المائي للمستخلص يذكر تأثيٍر أي وجود عدم النتائج أكدت. لهما قاتاًل مل/ملغم250  التركيز كان فيما لنموهما

aeruginosa و Trichophyton  mentagrophytes هميا  ميل /ملغيم  32 و 16 لتركيزينا أن النتائج أظهرت كما. كافة المحضرة وبتراكيزه 
 فيميا    Pseudomonas  flouresence و  Proteus  mirabilis   من لكل الكحولي  المستخلص من التوالي على( والقاتل المثبط) التركيزان

 و mallei   Burkhorderiaمين  لكيل  الكحولي المستخلص من التوالي على( والقاتل المثبط) التركيزان هما مل/ ملغم 32  و 4 التركيزان كان
Escherechia  coli و Candida albicans الى باالضافة Candida  tropicalis .مين  كيالً  أن بينيت  قيد  البحيث  هيذا  نتيائج  أن كما 

Epidermophyton  floccosum   و Trichophyton  mentagrophytes و Staphylococcus  aureus و Proteus  vulgaris  قيد 
 ذلي   إلى إضافة. التوالي على الكحولي المستخلص من مل/ملغم( 32 ،8 ) و( 16 ،4 ) و( 32 ،8 ) و( 16 ،8 )   التراكيز عند وقتلت نموها ثبط
 (3:1) و (2:1) بيين  ما يتراوح وبتركيز كافة الدراسة قيد المجهرية االحيا  نمو على الزيتي للمستخلص التثبيطية الفعالية الى النتائج أشارت فقد
 .(4:1)و (3:1) بين ما تتراوح لها القاتلة التراكيز كانت فيما
 

 :الدالة الكلمات
 .الكيميائية الكشوفات، الطيار والزيت والمائية الكحولية المستخلصات،  الجوري د ور بتالت
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Abstract 

      
       The Petals of Rosa damascena L. had used in this research to prepare three types  of extracts which were 

aquatic, alcoholic and volatile oil . A set of chemical tests were made on these prepared extracts, as well as, 

using the Fourier Transform Infrared spectrophotometer to detect the active positions in these extracts. The 

results showed the foundation of some active compounds (Tannines, Alkaloides, Saponins, Flavonoides, 

Terpens, Steroids and Volatile Oil) in prepared extracts of Rosa damascena L., as well as, the anti-microbial 

activity of these extracts was tested on eleven types of microorganisms (contain seven types of bacteria and 

four types of fungi) which were isolated from burns and wound infections. The resulls of stastical analysis by 

using L.S.D. test at probability level 0.05 had proved that the concentrations 100, 250 mg/ml of aquatic extract 

had considered as the MIC and MBC for Proteus mirabilis, Escherichia coli and Candida albicans respectively, 

while the two concentrations 50, 250 mg/ml of aquatic extract had considered as the MIC and MBC for 

Staphylococcus  aureus , Burkhorderia  mallei and Candida tropicalis  respectively, and about the concern of 

Proteus  vulgaris and Epidermophyton  floccosum , the concentration 125 mg/ml had inhibited their growth 

and the concentration 250 mg/ml had killed them . Also the results affirmed there was no affect of aquatic 

extracts on Pseudomonas aeruginosa and Trichophyton mentagrophytes in all prepared concentrations. The 

results showed that the two concentrations 16, 32 mg/ml of alcoholic extract were inhibited and killed for 

Proteus mirabilis and Pseudomonas  flouresence respectively, while the two concentrations 4, 32 mg/ml of the 

same extract were inhibited and killed for Burkhorderia  mallei, Escherichia coli, Candida albicans, as well as, 

Candida tropicalis respectively. The results of this research also indicated that the growth of Epidermophyton 

floccosum , Trichophyton mentagrophytes , Staphylococcus  aureus and Proteus  vulgaris was inhibited and 

killed by the alcoholic extract at the concentrations (8, 16), (8, 32), (4, 16) and (8, 32) mg/ml respectively. As 

well as, the results reffered to the inhibitory activity of volatile oily extract on the growth of all 

microorganisms under study at the concentrations between (1:2) and (1:3), while the killed concentrations 

between (1:3) and (1:4). 
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 المقدمة
لما يتمتع به من منظر جميل ورائحة    Queen of Rosesملك الورد  .Rosa damascena Lيعد ورد الجوري        

نوع  75الذي يضم أنواعًا وأصنافًا تصل الى  Rosaجنس  Rosaceaeل  عائ Rosalesفواح ، يعود هذا النبات الى رتب  

. بدأ أستخدام ورد الجوري من سكان حضارات العالم القديم مثل حضارات مصر واالغريق والرومان، وكان يسةتخدم  [1]

الت االغماء والغيبوب  في بادئ االمر للتعبير عن الحب واالبتهاج والسالم لجمال منظره، باالضاف  الى استخدامه لعالج حا

 واالكتئاب لرائحته الفواح ، كما استخدمت بتالت الورد منذ القدم لخصائصها القابض  والمقوي  في عالج حاالت نزف 

 

 



. يملك ورد الجوري خصائص عالجي  عديدة منها خصةائص مهدئة    [2]الرئتين والسعال وأمراض الحلق والفم المتقرح 

Anti-depressant الدراسات واالبحاث العلمي  التي أجريت في مؤسس  شيكاغو لبحوث وعالجات الطعم ، حيث أكدت 

والرائح  وجامع  نيوجيرسي االميريكي  أن لزيت الورد تأثيرًا مهدءًا لالعصاب ومزياًل لألكتئاب ويجعل الشخص أكثر قدرة 

ع معين من القدرة الشفائي  عةن طريةق   على التواصل مع االخرين الحتواءه على مركبات كيميائي  خاص  تمد الجسم بنو

تحفيز وتنشيط قدرات الجسم العالجي  الذاتي  الكامن  فيه ويدخل الزيت الطيار الى الجسم عن طريق الجلد واالستنشاق ويؤثر 

بشكل رئيسي في الخاليا الدماغي  خصوصًا تلك المتخصص  بالذاكرة والعواطف مما يؤدي الى تحسن في الجسةم والةنفس   

( المسةتخدم لعةالج   Philodendronاطف ويزيل التوتر واالكتئاب وقد وجد ان تأثير زيت الورد يفوق تةأثير دواء   والعو

-Anti، فضاًل عن ذلك فأن للورد خصةائص مضةادة لاللتهةاب    [3]الحاالت النفسي  مثل التوتر والشد العصبي واالكتئاب

inflammatory     ومضةادة للفايروسةات والبكتريةاAnti- viral and Anti- bacterial    ومضةادة للتشةنجاتAnti- 

spasmodic  وينقي الدم من السموم وله قدرة عالي  في معالج  الجفاف وتغذي  وشد البشرة وازال  إحمرار الجلد واالكزما

الج  وإيقاف النزف الدموي، كما يستخدم في مع Herpes virusوااللتهابات الجلدي  الناجم  من االصاب  بفايروس الهربس 

االضطرابات المعوي  وكسل االمعاء وتخفيف آالم الدورة الشهري  في النساء ومعالج  حصيات الصفراء وأوجةاع الةرأس   

مركب عضوي كيميائي مثل  300، ويعود االستخدام الطبي الواسع للورد الحتواءه على  Laxativeوالظهر وكمادة مسهل  

لهذا أرتأينا في  Anti- Oxidant [4]ومضادات االكسدة  Eوفيتامين  Q1يمي الصابونينات والفالفونويدات والمساعدة االنز

هذا البحث تحضير مستخلصات مائي  وكحولي  والزيت الطيار لورد الجوري ودراس  فعاليتها الضد ميكروبي  ضد بعةض  

 أنواع االحياء المجهري  المعزول  من أخماج الجروح والحروق.

 
 المواد وطرائ، العمل

 عينات النباتية:تحضير ال
لورد الجوري حيث جمعت االزهار في فترة الربيع من تةاري    (Petals)استخدمت في هذا البحث االوراق التويجي       

م من مجمع الجادري  بعدها فرزت االجزاء الزهري  وأخذت االوراق التويجية  للةورد   2011/5/20م ولغاي  2011/4/1

 ار واالجزاء العالق  بها وحفظت في علب  زجاجي  نظيف  وجاف  ومعقم  في الثالج  وغسلت بالماء المقطر للتخلص من الغب

 

 



لحين االستخدام، وقبل بدء عملي  االستخالص بدقائق قطعت االوراق التويجي  بواسط  سكين صغيرة الةى قطةع صةغيرة    

 واستخدمت مباشرة في عملي  االستخالص حفاظًا على زيتها الطيار.

 
 ت النباتيةتحضير المستخلصا

 تحضير المستخلص المائي: 1-
غم( من االوراق التويجي  المقطع  آنيًا الى قطع صغيرة ووضعت في دورق زجةاجي وأضةيف اليهةا     100وزن        

مل( من الماء المقطر المغلي وترك ليبرد مع التحريك المستمر، ثم رشح المحلول عبر طبقات من الشاش ومةن ثةم    500 

بدرجة  حةرارة    Rotary Evaporator، وأخذ الراشح وبخر بجهاز المبخر الةدوار  Whatmann No.2بورق ترشيح 

م ولمدة ثالث  أيةام الةى ان   °37)م لحين الحصول على سائل كثيف، بعدها جفف السائل في حاضن  بدرج  حرارة  40°) 

 .[5]الثالج  لحين االستخدام يتكون مسحوق مجفف، حفظ هذا المسحوق في قنين  زجاجي  نظيف  جاف  ومعتم  ووضع في 

 :تحضير المستخلص الكحولي 2-
 200غم( من االوراق التويجي  المقطع  آنيًا الى قطع صغيرة ووضعت في دورق زجاجي واضيف لها   100وزن         

ثم نبذ  م ،( °37( ساع  بدرج  حرارة  24(، ترك الدورق في حاضن  هزازة لمدة  80%مل( من الكحول االثيلي بتركيز  

( دقائق بعةدها رشةح الراشةح بةورق ترشةيح      10( دورة/دقيق  لمدة  2500المستخلص بجهاز الطرد المركزي بقوة  

Whatmann No.2 ثم عرض الراشح للتبخير بأستخدام جهاز المبخر الدوار ،Rotary Evaporator  لحين الحصول على

ست  أيام للحصول على مسحوق مجفف حفظ بقنين  زجاجية   م لمدة ( °37سائل كثيف، بعدها جفف السائل بدرج  حرارة  

 .[6]نظيف  جاف  ومعتم  في الثالج  لحين االستخدام  

 تحضير المستخلص الزيتي: 3-
غم( من االوراق التويجي  المقطع  آنيًا بواسط  سكين الى قطع صغيرة ووضعت فةي دورق زجةاجي    200وزن         

مةن   (Klafinger)لمقطر، ثم وضع الدورق في جهاز االستخالص البخاري الكالفنجر مل( من الماء ا 500وأضيف اليها  

( أيام وبواقع  أربع ساعات لكةل  4صيني المنشأ ، وتم تشغيل الجهاز حيث تمت عملي  االستخالص لمدة   Gerhardtنوع 

 ستخالص للحصول على أكبر يوم، تم خالل هذه المدة استخالص الزيت الطيار من االوراق التويجي  وأعيدت عملي  اإل

 

 



 

كمي  من الزيت المستخلص من ماء الورد ووضع في قنين  زجاجي  ولفصل الزيت الطيار عن باقي المةواد المستخلصة    

 والموجود في ماء الورد استخدمت طريق  الفصل الملحي، حيث وضعت كميات متساوي  من المستخلص المتجمع ومحلول 

ت جيدًا بعدها لوحظ تجمع طبق  الزيت الطيار لالعلى، سحبت بواسط  سرنج  معقمة  ،  وخلط 1%( بتركيز NaClملحي  

 . [7]جمع بعدها في قنين  زجاجي  نظيف  ومحكم  الغلق وحفظت في الثالج  لحين االستخدام

 
 الجوري ورد في الفعالة للمجاميع الكيميائية الكشوفات
غةم( مةن    10خلص االوراق التويجي  قيد الدراس  وذلك بةوزن   ألجراء هذه الكشوفات حضر محلول من مست          

مل( من الماء المقطر المعقةم   50مسحوق المستخلصات الثالث المحضرة في الفقرات السابق  كل على حدى، وأذيب في  

صات وسخن الى درج  الغليان ثم رشح المحلول وترك الراشح ليبرد ووضع في بيكر زجاجي نظيف واستخدم ألجراء الفحو

 -التالي :

  :Tannins  التانينات عن الكشف-2

% خالت الرصاص واستدل على وجود 1مل من 1مل من المحلول النباتي المحضر سابقًا واضيف له  1أخذ        

مل من محلول كلوريد الحديديك  1مل من المحلول النباتي وأضيف له1الدباغيات بظهور راسب هالمي القوام، كما أخذ 

 [. 8على وجود الدباغيات بظهور اللون االخضر المزرق ]% واستدل 1

 :Saponins الصابونينات عن الكشف-2 
 -وكما يأتي : [9]تم الكشف عن هذه المادة بإتباع طريق       

مل من محلول كحولي ورجت االنبوب  بشدة ،ان ظهور 3مل من المحلول النباتي في أنبوب  اختبار و  3وضع - أ

 ل  دليل على جود الصابونينات. رغوة كثيف  ولمدة طوي

مل من المحلول النباتي ،ان ظهور راسب ابيض دالل  على النتيج  5مل من محلول كلوريد الزئبق الى  1اضيف - ب

 الموجب . 

مل  11% محلول الدم، ثم أكمل الحجم في كل انبوب  الى11مل من 5اخذت أنبوبتي أختبار ووضع في كل واحدة منهما  -ج

مل من المحلول النباتي، ان تغير اللون وتحلل كريات الدم 5لمحلول الفسيولوجي الحداهما ، ولألخرى مل من ا5باضاف  

 الحمر والذي يتم تأكيده بفحص قطرة من كل أنبوب على شريح  زجاجي  بواسط  المجهر دالل  على النتيج  الموجب . 



 

 : Flavonoids  الفالفونويدات عن الكشف-2
 متساوي  كمي  له واضيف المحلول، رشح ثم% 55 االثيلي الكحول من مل5 في النباتي المسحوق من غم11 اذيب          

 ايجابي  على دالل  االصفرهو اللون وظهور ،% 51 بتركيز البوتاسيوم هيدروكسيد مع االثيلي الكحول من مزيج من

 [10] .الكشف

 : Alkaloids  القلويدات عن الكشف-4
 زجاج  في جيدًا ومزجت النباتي المحلول مع ماير كاشف من متساوي  كميات وضعت حيث ،Mayer ماير كاشف باستخدام        

 . [11]الفحص ايجابي  على دالل  هو أبيض لراسٍب جزيئاٍت ظهور وان ساع 

 : Glycosides   الكاليكوسيدات عن الكشف-5
 ووضعت HCl حامض من قطرات بضع اليها واضيف اختبار أنبوب  في ووضعت النباتي المحلول من كمي  أخذت         

( 5 لمدة مغلي مائي حمام في المحلول ووضع بندكت كاشف من(  مل 2  اليها اضيف ثم دقيقتين لمدة مغلي مائي حمام في

 . [12] الفحص ايجابي  على دالل  ابيض راسب بظهور و دقائق

 : والستيرويدات التربينات عن الكشف- 6
 الخليك حامض من قطرة اليه واضيفت مل( 2-1  الكلوروفورم من قليل في النباتي المستخلص من غم1 اذيب       

 . [13] الفحص ايجابي  على دالل  البني اللون ظهور و المركز الكبريتيك حامض من وقطرة الالمائي

 : pH)( الهيدروجيني األس تقدير -7
 . [9] المختبر حرارة درج  عند pH meter جهاز باستخدام وذلك (pH النباتي للمحلول الحامضي  الدال  قيم  قدرت     

 :الطيارة الزيوت عن الكشف-8
 الترشةيح  اوراق بهةا  وشبعت ذلك بعد ورشحت المحضرة النباتي  المستخلصات من كل من( مل 10  أخذ               

    الطيارة الزيوت وجود على راقالب الوردي اللون ظهور يدل إذ البنفسجي  فوق لالشع  مصةةةةةةدر الى وعرضت

[13] . 

 (:FTIR) جهاز باستعمال النباتي المستخلص في الفعالة المجاميع عن الكشف-1 
 تحةت  االشةع   مطيةاف  جهاز استخدم السابق ، الفقرات في المذكورة الكيميائي  الفحوصات اجراء الى اضاف             

 -Shi)شةرك   مةن  والمجهةز   FTIR- 8300 )Fourier Transform Infra Red Sepectrophotometer  الحمراء



MADZU) تةم  حيةث  ، المحضةرة (والزيتي  والكحولي  المائي    المستخلصات في الفعال  المجاميع بعض وجود لتحديد 

 .نتائجها وسجلت بياني  منحنيات على الحصول

 

 
 جوريال لورد والزيتي والكحولي المائي للمستخلص المختلفة التراكيز تحضير

 دراس  في استخدامها لغرض الجوري لورد الطيار والزيت والكحولي المائي للمستخلص المختلف  التراكيز حضرت         

 :يأتي وكما الممرض  والفطريات البكتريا من مجموع  على تأثيراتها

 :المائي المستخلص 1-
 المحضةر  المستخلص من غم( 30  بأذاب  لكوذ المائي المستخلص من Stock Solution خزين محلول حضر           

 µm وبقطر Millipore Filter )  غشائي  ترشيح أوراق باستخدام المحلول عقم ثم، المعقم المقطر الماء من مل( 100  في

  -:التالي  التراكيز منه حضرت ثم التعقيم، عملي  إلتمام Vaccum  التفريغ جهاز وبإستخدام 0.45

 .مل/لغمم( 250 ،125 ،100 ،50 

 :الكحولي المستخلص 2-
 عقةم  ثم،المعقم المقطر الماء من مل( 100  في منه غم( 8  بأذاب  المحضر المستخلص من خزين محلول حضر         

 إلتمام Vaccum التفريغ جهاز وبإستخدام µm 0.45 وبقطرMillipore Filter )  غشائي  ترشيح أوراق باستخدام المحلول

 .مل/ملغم( 32 ،16 ،8 ،4  -:التالي  التراكيز منه حضرت ثم ، التعقيم عملي 

 مستخلص الزيت الطيار: 3-
 وهةذه تراكيز مختلف   حجم/حجم( من المستخلص الزيتي بأستعمال زيت عباد الشمس لغةرض التخفيةف    حضرت       
 .[14]   الغلق محكم  أنابيب في بعدها وضعت( 4:1 ،3:1 ،2:1 ،1:1  هي التراكيز

 
 المستخدمة مالجراثي

 الجةروح  التهابةات  حاالت من والمعزول  الممرض  المجهري  االحياء من نوعًا عشر أحد البحث هذا في استخدم         

 بغةداد،  مدين  في( السالم عليه  علي االمام مستشفى في( والجراحي  الحروق  ردهات في الراقدين المرضى من والحروق

 المسةبب   البكتيرية   االنواع لعزل( الماكونكي وأكار الدم اكار  اوساط على رعتوز معقم  بطريق  المسحات أخذت حيث

 حيث لاللتهاب، المسبب  الفطريات عن للتحري Sabouraud’s dextrose Agar أكار دكستروز سابرويد ووسط لاللتهاب

 -:وهي  [15 , 16]على وأعتمادًا مختبريًا وشخصت المجهري  االحياء هذه عزلت



Proteus mirabilis , Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas  flouresence, 

Staphylococcus aureus, Burkhorderia  mallei, Escherichia coli, Candida albicans, Candida 

tropicalis, Epidermophton floccosum, Trichophyton mentagrophytes. 

 

 
 تحضير العال، البكتيري

 5  على حاوي  أختبار أنابيب الى مفردة مستعمرات( 1-3  بنقل وذلك السبع  البكتيري  االنواع من لكل جرثومي عالق حضر  

 لماكفرالند الثالث االنبوب مع االنبوب هذا عكورة معايرة تم بعدها جيدًا، االنبوب ورج الفسيولوجي الملحي المحلول من( مل

10) على والحاوي يكي االمر Becton شرك  من والمجهز
8
 X 1.5)  [17] في جاء وكما الحقًا إلستخدامه مل/بكتريا خلي. 

 
 الفطري العال، تحضير

 المسةتعمرات  مةن ( Loop  بالعروة حمالت( 3  بأخذ وذلك االربع  الفطري  االنواع من لكل فطري عالق حضر         

 هةذا  من حضرت ثم جيدًا ورج الفسيولوجي الملحي محلولال من مل( 10  على حاوي انبوب في ووضعت النامي  الفطري 

10  الثالث التخفيف ولغاي  عشري  تخافيف االنبوب
 . [18] القادم  التجرب  في استخدم والذي( 3-

 
 الدراسة قيد المجهرية االحيا  نمو في المحضرة للمستخلصات المختلفة التراكيز تأثير

 -:التالي حو tube method )[19]  االنابيب طريق  استخدمت الثأثير لدراس          

 كةل  فةي  وضع حيث والزيتي  والكحولي  المائي  للمستخلصات المختلف  التراكيز من لكل االنابيب من مجموع  حضرت1- 

 .أختباره المراد التركيز من( مل 0.5  منها

 .الدراس  قيد المجهري  االحياء من نوع لكل سابقًا والمحضر المعاير العالق من( مل 0.5  أنبوب لكل أضيف 2-

 مع حدى على كل الثالث للمستخلصات المختلف  التراكيز من مل 0.5  على يحتوي الذي السالب السيطرة أنبوب حضر 3-

 االحيةاء  عالق من مل 0.5  على يحتوي الذي الموجب السيطرة أنبوب حضر كما ،(الفسيولوجي الملح محلول من مل 0.5

 .النمو لمقارن ( الفسيولوجي الملح محلول من مل 0.5 مع حدى على كل  الدراس قيد المجهري 

 درج  عند فحضنت الفطريات حال  في اما ساع ،( 18  مدة م°37 حرارة درج  عند البكتريا حال  في االنابيب حضنت 4-

 .أسبوع مدة م°25 حرارة



 0.01 حجةم  أخةذ  البكتريا حال  ففي ،(والسالب جبالمو  السيطرة أنبوب مع ومقارنتها العكورة بمالحظ  النتائج قرئت 5-

 بطريق  المغذي االكار وسط على حاوي  أطباق على وزرعت والسالب الموجب السيطرة أنابيب بضمنها انبوب كل من( مل

 النامي  المستعمرات عدد حسب بعدها ساع ،( 18  مدة م°37 حرارة بدرج  وحضنت Spreaderالناشر وبإستعمال النشر

  

 

  [20] النتةائج  وسةجلت  مسةتخلص  لكل( MBC  االدنى القاتل والتركيز (MIC) االدنى المثبط التركيز حدد خاللها ومن

  والسالب الموجب السيطرة انابيب بضمنها المحضن  االنابيب لكل الجاف الوزن حسب فقد الفطريات حال  في أما، [21]

 الةوزن  في الفرق خالل ومن ساعات( 6  مدة م°40 حرارة درج  دعن الكهربائي الفرن في وتجفيفها محتوياتها ترشيح بعد

 .[22]   النتائج وسجلت مستخلص لكل االدنى القاتل والتركيز االدنى المثبط التركيز حدد

 .[23, 24]احتمالي  مستوى  وعند L.S.D إختبار بأستخدام كاف  للنتائج االحصائي التحليل أجري 6-

 
 والمناقشة النتائج
 المسةتخلص  وهي الجوري ورد من المحضرة الثالث للمستخلصات ميكروبي  الضد الفعالي  البحث هذا في رستد        

 والحروق الجروح أخماج من المعزول  المجهري  االحياء من نوعًا عشر أحد أستخدم حيث الطيار والزيت والكحولي المائي

 البكتريةا  تشةخيص  نتةائج  يوضةحان ( 2  و( 1  والجدوالن تالفطريا من انواٍع وأربع  البكتريا من انواٍع سبع  بضمنها

 .التوالي على المعزول  والفطريات

 (: نتائج تشخيص األنواع البكتيرية قيد الدراسة2جدول )
11 

 P. mirabilis P. vulgaris S .        

aureus P. aeruginosa B.       

mallei 
P.  

flouresence E. col 

Gram stain - - + - - - - 
Shape of 

bacterial cell Bacilii Bacilii Cocci Bacilii Bacilii Bacilii Bacilii 
Indol - + + - - - + 

Methyl red + + - - + - + 
Voges- 

Proskauer - - + - - - - 
Citrate 

utilization + + + + + + - 
Motility + + + + - - + 

Growth on 

blood agar B-haemolysis B-haemolysis B-

haemolysis B-haemolysis B-

haemolysis 
B-

haemolysis 
B-

haemol

ysis 
Urease + + + - - - - 



Mannitol 

fermentation - - + - + - - 

Coagulase - - + - - - - 
Catalase + + - + + + + 
Oxidase - - - + + + - 

Growth at 

42C° - - + + + - + 
Growth at 

4C° - - - - - + - 

 

 
 

 الدراسة قيد الفطرية االنواع تشخيص نتائج( 2) جدول

 تخمر
 السكروز

 انتاج مع
 ياز

 تخمر
 الكاالكتوز

 انتاج مع
 ياز

 تخمر
 مع الكلكوز
 ياز انتاج

 تحليل
 اليوريا
 عند
 درجة
37°C 

 تكوين
 االنبوب
 الجرثومي

 المميزة الصفة
 للسبورات

 لون
 الفطر المستعمرات

 بدون+ 
 ياز

 بدون  +
 ياز

 + + ياز مع+ 
 صغيرة برعمية سبورات

 كالميدية وسبورات
 سميكة كبيرة

 او كريمي
 ابيض

Candida 

albicans 

 بدون+ 
 ياز

 بدون+ 
 ياز

 - - ياز بدون+ 
 صغيرة برعمية سبورات

 كالميدية وسبورات
 سميكة كبيرة

 أو كريمي
 أبيض

Candida 

tropicalis 

 بدون+ 
 - - ياز بدون+  - ياز

 كبيرة كونيدات
 لم والصغيرة صولجانية

 تالحظ

 وبتقدم بيضا 
 صفرا  العمر

 شاحبة

Epidermophyto

n floccosum 

 بدون+ 
 ياز

 بدون+ 
 اسطوانية كبيرة كونيدات - - ياز بدون+  ياز

 Trichophyton قطنية بيضا  صولجانية وصغيرة

mentagrophytes 

 
 هةذه  نتةائج  أشارت إذ الفعال ، المواد من محتواها لمعرف  كيميائي  وفاتكش المحضرة الثالث للمستخلصات أجريت      

 الةدباغيات  مثل الفعال  المركبات على الجوري لورد والزيتي  والكحولي  المائي  المستخلصات من كل احتواء الى الكشوفات

 هةذه  جميةع  تعةد  إذ الفعةال  الطيار الزيت الى اضاف  والسيرويدات والتربينات والقلويدات والفالفونويدات والصابونينات

 المتالكهةا  جةداً  فعال  مواد التانينات تعد إذ [26,25, 27] مع تتفق النتيج  وهذه طبي  استخدامات ولها جدًا فعال  المركبات

 عةن  الكشةف  نتيجة   كانت بينما جديدة، أنسج  وتكوين الجروح معالج  في سريعًا فعاًل لها لهذا وقابض  قطبي  لخصائص

 الفحص، لهذا سالب  نتيج  أعطت الجوري لورد( والزيتي  الكحولي  المائي ،  الثالث المستخلصات ان إذ سالب  يكوسيداتالكال



 أس ذو المةائي  المستخلص كان إذ حامضي  جميعها كانت فقد المحضرة للمستخلصات الهيدروجيني االس لقياس بالنسب  أما

 ،(pH=5.5  هيدروجيني أس ذو الزيتي المستخلص كان فيما ،(pH=4.9  الكحولي والمستخلص( pH=5.8   هيدروجيني

 الفطريةات  أن عةن  فضةالً  7.2 متعادل pH تحبذ الممرض  البكتريا غالبي  أن المعروف من أنه إذ جدًا مهم  صف  وهذه

   لذا( 6.5 أكارعند دكستروز سابرويد وسط pH يضبط إذ الحامضي pH تحبذ لألنسان الممرض 

 

 

 الحيوية   الفعالية   النخفةاض  نموهةا  تثبيط إلى يؤدي المجهري  األحياء لنمو المالئم الهيدروجيني األس يرفيتغي أي فإن

 .النتائج هذه يوضح( 3  والجدول ،[28]  االيضي  النزيماتها

   
 المحضرة المستخلصات في الفعالة للمركبات النوعية الكيميائية الكشوفات نتائج( 3) جدول

  الجوري ورد خلصمست الفعال المركب
 الزيتي الكحولي المائي

 + + + الدباييات
 + + + الصابونينات

 + + + الفالفونويدات

 + + + تاقلويدات

 + + + التربينات

 + + + الستيرويدات

 _ + _ الكاليكوسيدات

 + _ + الطيار الزيت

 5.5 4.9 5.8 الهيدروجيني االس

 الفعال كبالمر على المستخلص احتواء تعني +(: 
 الفعال المركب على المستخلص احتواء عدم تعني( : - 
 

 منحنيةات  أظهرت فقد ،(FTIR  جهاز باستخدام الثالث للمستخلصات الفعال  المجاميع عن الكشف يخص فيما أما         
 حيث من متقارب  ئجنتا أظهرت لوردالجوري والزيتي  والكحولي  المائي  المستخلصات أن الحمراء تحت االشع  طيف تحليل

 مةابين  تراوحةت  إمتصاصةي   عنةد ( OH  الفعال  الهيدروكسيل مجموع  وجود  لوحظ فقد فعال  مجاميع على إحتوائها
-2211  مةابين  تراوحةت  وبإمتصاصةي  ( C=N  الفعال  االمينات لمجموع  متميز ظهور لوحظ كما ،(3111-3506 

-1512  مةابين  تراوحت إمتصاصي  عند(O-C=O المزدوج  صرةاال ذات االستري  المجموع  ظهور وجد كما ،(2400
 ظهةور  عةن  فضةالً ( 1641-1311  مةابين  تراوحت حزمي  إمتصاصي  عند االروماتي ( C=C  مجموع  و ،(2094

 امتصاصةي   وجةود  لةوحظ  وأخيةراً  ،(1235-821  مابين محصورة وبإمتصاصي ( C-O-C  المفردة االستر مجموع 



 والةذي ، [29]  مةع  تتفق النتائج هذه وجميع الفعال  االروماتي  المجاميع وجود على يدل مما( 061-212  مابين تراوحت
 الكيميائي  الكشوفات نتائج عن فضاًل النتائج هذه الذكر، السابق  الفعال  المجاميع من لكل المثالي  الحزمي  االمتصاصي  يوضح
 توضةح ( 3 و(2 و(1  واألشكال الجوري ورد من المحضرة تالمستخلصا في فعال  ومجاميع مركبات وجود تؤكد النوعي 

 .النتائج هذه
 

 
 
 
 
 

 
 الجوري لورد المائي للمستخلص الحمرا  تحت االشعة طيف تحليل منحني(: 2) الشكل

 



 
 الجوري لورد الكحولي للمستخلص الحمرا  تحت االشعة طيف تحليل منحني(: 2) الشكل

 
 



 
 الجوري لورد الزيتي للمستخلص الحمرا  تحت شعةاال طيف تحليل منحني(: 2) الشكل

 
 االحيةاء  علةى  الجةوري  لورد الثالث المستخلصات من المحضرة المختلف  التراكيز تأثير بدراس  يتعلق فيما اما        

 L.S.D إختبار باستعمال االحصائي التحليل نتائج أوضحت فقد والحروق الجروح أخماج من والمعزول  الممرض  المجهري 

 -:يلي ما 0.05 احتمالي  مستوى عند

 :المائي المستخلص تأثير 1-
 التركيةز  هةو  منه مل/ملغم 100 التراكيز ان وجد حيث الدراس  قيد المجهري  االحياء على تأثيرًا المستخلص لهذا كان    

 لها، القاتل التركيز هو مل/ملغم 250 التركيز كان فيما C. albicans و E. coli و P. mirabilis من لكل االدنى المثبط

 250 التركيز كان فيما C. tropicalis و B. mallei و S. aureus من كل لنمو مثبطًا مل/ملغم 50 التركيز ان تبين كما

 كان فيما لنموهما مثبطًا مل/ملغم 125 التركيز كان فقد E. floccosum و P. vulgaris يخص فيما اما لها، قاتاًل مل/ملغم

 مةن  بةأي  T. mentagrophytesو P.aeruginosa  من كل تأثر عدم بوضوح لنا يتجلى فيما لهما، قاتاًل 250 التركيز

 .البحث هذا في المحضرة المائي المستخلص تراكيز



 

 :الكحولي المستخلص تأثير -2
 2 التركيةز  نةد ع ثبط قد C. tropicalis و C. albicans و E. coli و B. mallei من كل نمو ان النتائج من تبين     

 و P.vulgaris من كل لنمو مثبطًا كان مل/ملغم 8 التركيز ان يتضح كما لهم، قاتاًل مل/ملغم 32 التركيز كان فيما مل/ملغم

T. metagrophytes مةن  كةل  يخةص  فيمةا  امةا  لهمةا،  قاتاًل مل/ملغم 32 التركيز كان فيما P. mirabilis و P. 

flouresence ان النتائج تظهر فيما التوالي، على لها والقاتل  المثبط  التراكيز هي مل/ملغم( 32 و 16  التراكيز كانت فقد 

 مةل /ملغم 16 التركيز كان فيما P. aeruginosa و E. floccosum من كل لنمو المثبط التركيز هو مل/ملغم 8 التركيز

 .P. aeruginosa لجرثوم  قاتٍل تركيٍز أي يبِد لم فيما E. floccosum للفطر قاتاًل تركيزًا

 :الزيتي المستخلص تأثير -2
 مةن  كةل  لنمةو  مثبطةاً  2:1 التركيةز  كةان  فقةد  الدراس  قيد المجهري  االحياء على تأثيرًا المستخلص لهذا كان      

P.aeruginosa و B. mallei و E. coli و C. albicans عن فضاًل C. tropicalis لهم، قاتاًل 2:1 التركيز كان فيما 

 .P يخةص  فيمةا  أما لها، قاتاًل 3:1 التركيز عد فيما P. flouresens لنمو المثبط التركيز هو 2:1 التركيز ان نيتبي كما

mirabilis و P. vulgaris و E. floccosum و S. aureus  الى باالضاف  T. mentagrophytes 3:1 التركيز عد فقد 

 .لهم قاتاًل 2:1 التركيز كان فيما لنموهم مثبطًا

 قيد المجهري  االحياء على تأثيرًا وأكثر أفضل كان الجوري لورد الطيار الزيت مستخلص ان يتبين النتائج من تقدم مما     

 البكتريةا  فيهةا  بمةا  كافة   الدراس  قيد المجهري  االحياء نمو ثبط قد أنه حيث والكحولي، المائي المستخلص من الدراس 

 تسع  على( وقتل تثبيط  يؤثر ان المائي المستخلص استطاع فيما ،MBC التركيز عند يقتلها ان استطاع أنه كما والفطريات

 يثةبط  ان استطاع الكحولي المستخلص ان لوحظ بينما الدراس ، قيد المجهري  االحياء من نوعًا عشر احد مجموع من انواع

 المستخدم  المجهري  االحياء مجموع من عشرة يقتل ان استطاع فيما MIC التركيز عند الدراس  قيد المجهري  االحياء نمو

 طريقة   اخةتالف  الةى  يعةود  والقتةل  التثبةيط  على القدرة في االختالفات هذه سبب ان ،MBC التركيز عند البحث في

 المثبط  القاتل  البايولوجي  المواد من% 111 نسب  على يحتوي الطيار الزيت مستخلص ان الى يعزى قد كما االستخالص،

 نتةائج  اثبتتةه  كمةا   والسترويدات والتربينات والقلويدات والفالفونويدات والصابونينات كالدباغيات جهري الم االحياء لنمو

  نسب  من أقل على والمائي الكحولي المستخلص يحتوي فيما( الحمراء تحت االشع  طيف وتحليل الكيميائي  الكشوفات



 

 

 قيةد  الممرضة   المجهري  االحياء على التأثير في االختالف هذا الى أدت والتي البايولوجي  الفعال  المواد هذه من% 111

 تسةببها  التي والحروق الجروح اخماج عالج في والزيتي والكحولي المائي المستخلص فاعلي  ان النتائج تشير كما الدراس ،

 C. albicans و E. coli و B. mallei و S. aureus و P. flouresence  و P. vulgaris و P. mirabilis من كاًل

 البكتريا  المجهري  االحياء هذه على التأثير من الثالث المستخلصات هذه أظهرت إذ ،E. floccosum و C. tropicalis و

 احتواء الى يعود وهذا مجهري كائن كل طبيع  بحسب اختلفت والتي MBC و MIC من مختلف  تراكيز وعند(  والفطريات

 تحةت  االشةع   طيف وتحليل الكيميائي  الكشوفات نتائج اثبتته كما  كالقلويدات يولوجيًابا فعال  مواد على المستخلصات تلك

 الحية   الخلية   فةي  النووية   االحماض صنع ايقافها خالل من المجهري  لالحياء مضادًا تأثيرًا المواد لهذه أن إذ( الحمراء

 تنةتج  التي Co-enzyme االنزيمي  لمساعداتا على نفسه الوقت في تؤثر كما DNA gyrase انزيم عمل بتثبيط المجهري 

 االنزيمةات  علةى  المستخلصةات  هةذه  احتةواء  عةن  فضاًل ،folic acid [31,30] مثل المجةةهري  الخلي  داخل في

 القابض لتأثيرها الجروح ونزف الحروق عالج في الفعال  البايولوجي  المواد من تعد والتي الطيار والزيت والكاليكوسيدات

 تأثيرًا لها والتي هيرتز 321 -52 بين ما تتراوح ترددات الطيار الورد لزيت ان عن فضاًل لاللم والمسكن دموي ال لالوعي 

 يمكةن  الجوري لورد الطيار والزيت والكحولي المائي المستخلص ان نستنتج تقدم مما [34,33,32]المجهري  لالحياء قاتاًل

 بينةت  فيما الدراس ، قيد والسيما والفطريات البكتريا من مجموع  سببهات التي والحروق الجروح اخماج عالج في استخدامه

 من المحضرة التراكيز من بأي T. mentagrophytes والفطر P. aeruginosa بكتريا من كاًل تأثر عدم البحث هذا نتائج

 الكةائنين  هذين كون الى ىيعز قد وهذا فيه الفعال  المركبات وجود من الرغم على حصرًا الجوري لورد المائي المستخلص

 قةد  هذا أن او الحالي  دراستنا في المحضرة تلك من الجوري لورد المائي المستخلص من اعلى بتراكيز يتأثران المجهريين

 اثناء مختلف  وبجرع حياتي  مضادات الى تعرضها عن فضاًل خارجي  مؤثرات الى المجهري  االحياء تلك تعرض الى يعزى

 المايكروبي  للمضادات القاتل او التثبيطي التأثير تجاه المقاوم  يكسبها مما تحدثها التي واالصابات راضلالم االنسان عالج

 البنةاء  طبيعة   الةى  يعود قد ذلك ان كما النباتي ، المستخلصات مثل فعال  طبيعي  مركبات أم حياتي  مضادات كانت سواء

 االدوية   مثةل  المختلفة   العالجية   المةواد  تأثير مقاوم  في الكائن ذاه يمتلكها التي والميكانيكي  المجهري للكائن الخلوي



 انزيمات النتاج المجهري  االحياء تلك قدرة الى يعود التأثر عدم او المقاوم  هذه سبب أن أو،  [29] النباتي  والمستخلصات

  ركاالواص المستخلصات هذه في الموجودة الفعال  المركبات تحليل على القدرة لها ايضي 

 

 تكاثرهةا  فةي  نفسةها  المجهرية   االحيةاء  منها تستفاد حيوي  طاق  تنتج بتحللها التي والهايدروكسيلي  واالميني  االروماتي 

 .النتائج هذه يوضحان( 5 و( 2  والجدوالن ،[32]ونموها

 

 *الدراسة قيد البكتيرية االنواع على الجوري لورد الثالث للمستخلصات MBCو MIC اختبار نتائج(: 4) جدول

 البكتريا
 2 الزيتي المستخلص 2الكحولي المستخلص 2 المائي المستخلص

MIC 

mg/ml 

MBC 

mg/ml 

MIC 

mg/ml 

MBC 

mg/ml 
MIC MBC 

P. mirabilis 211 251 26 22 2:2 4:2 
P. vulgaris 225 251 8 22 2:2 4:2 

P. aeruginosa - - 8 - 2:2 4:2 
P. flouresens   51 225 26 22 2:2 2:2 

S. aureus 51 251 4 26 2:2 4:2 
B. mallei 51 251 4 22 2:2 4:2 

E. coli  211 251 4 22 2:2 4:2 
 البكتريا على أثر قد تركيز يوجد ال: -

 0.05 احتمالي  مستوى عند L.S.D اختبار استخدام*: 
 1420 يساوي المائي المستخلص حال  في المستعمرات عدد لمعدل المعياري االنحراف: 1
 14816 يساوي الكحولي المستخلص حال  في المستعمرات عدد لمعدل المعياري االنحراف: 2
 1421 يساوي الزيتي المستخلص حال  في المستعمرات عدد لمعدل المعياري االنحراف: 3

MIC :االدنى المثبط التركيز 
MBC :االدنى القاتل التركيز 

 

 *الدراسة قيد الفطرية االنواع على الجوري لورد الثالث اتللمستخلص MBC و MIC اختبار نتائج( 5) جدول

 الفطر
 2 الزيتي المستخلص 2الكحولي المستخلص 2 المائي المستخلص

MIC 

mg/ml 

MBC 

mg/ml 

MIC 

mg/ml 

MBC 

mg/ml 
MIC MBC 

C. albicans 211 251 4 22 2:2 4:2 
C.tropicalis 51 251 4 22 2:2 4:2 
E.floccosum 225 251 8 26 2:2 4:2 

T.mentagrophytes - - 8 22 2:2 4:2 
 الفطر على أثر قد تركيز يوجد ال: -

 0.05 احتمالي  مستوى عند L.S.D اختبار استخدام*: 
 1422 يساوي المائي المستخلص حال  في الجاف الوزن لمعدل المعياري االنحراف: 1



 1465 يساوي الكحولي لصالمستخ حال  في الجاف الوزن لمعدل المعياري االنحراف: 2
 1453 يساوي الزيتي المستخلص حال  في الجاف الوزن لمعدل المعياري االنحراف: 3

MIC :االدنى المثبط التركيز 
MBC :االدنى القاتل التركيز 
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